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Ren bas. Utan sladdar.
Gå in i din egen ljudvärld. Inga störande sladdar, oavsett om du spelar musik eller pratar i telefon. 

Du behöver bara sätta i öronsnäckorna JBL TUNE 125TWS för att känna ljudet, eftersom de 

ansluter till din enhet så fort du tar ut dem ur fodralet. Dual Connect låter dig när som helst 

välja mellan en av öronsnäckorna eller båda. Tack vare JBL Pure Bass låter dina favoritartister 

ännu bättre. Med upp till 32 timmars batteritid och en bekväm passform kan du ha musiken 

igång dag och natt. Välj från en bred färgpalett för att hitta helt trådlösa hörlurar som passar din 

personliga stil.



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Detta finns i lådan
JBL TUNE 125TWS 

Örontoppar i tre storlekar (S, M, L)

USB-C-laddningskabel

Laddningsfodral

Garantisedel/varningsblad

Snabbguide/säkerhetsblad

Allmänna specifikationer
	Elementstorlek: 5,8 mm dynamiskt
	Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz
	Känslighet: 96 dB SPL vid 1 kHz 1 mW
	Max SPL: 96 dB
	Mikrofonens känslighet: 38 dBV/Pa vid 1 kHz
	Impedans: 14 ohm
	Bluetooth-sändareffekt: <12 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: 

GFSK, /4 DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402–2,480 GHz
	Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, 

AVRCP 1.5, HFP V1.7
	Bluetooth-version: 5
	Headsetbatteri: Litiumjon (85 mAh/3,7 V DC)
	Batterityp i laddningsfodralet: 

Litiumjon (850 mAh/3,7 V DC)
	Strömförsörjning: 5 V 1,0 A
	Laddtid (headset och laddfodral): 

< 2 timmar från urladdat
	Speltid med BT på: upp till 8 timmar
	Vikt: 73 g

Funktioner och fördelar 
Känn basen
JBL har ansvarat för ljudet på festivaler och konserter i flera årtionden. Nu kan du gå in i din egen 
värld och omslutas av det otroliga Pure Bass-ljudet.

Sladdlösa
Nu slipper du sladdar som trasslar ihop sig i väskan, fastnar i jackan eller i håret. Upplev total frihet 
med de helt trådlösa öronsnäckorna JBL TUNE 125TWS.

En längre lyssnarupplevelse
Med upp till 32 timmars batteritid kan du lyssna dag och natt. Håller igång din privata konsert så 
länge du orkar. 

Snabb parkoppling
Du har inte tid att sitta och vänta. Så fort dina öronsnäckor tas ut ur fodralet parkopplas de med din 
Android-enhet med ett enda tryck. Efter parkopplingen kan andra enheter upptäckas även om de 
inte är hopparade. Njut av otroligt JBL-ljud på ett enkelt sätt.

Ett öra, eller båda
Höger öra, vänster öra eller båda? Dual Connect ger dig möjligheten att välja om du vill lyssna på 
musik eller ringa med en eller båda öronsnäckorna. Batteriet håller längre eftersom du kan ladda en 
öronsnäcka medan du använder den andra.

Hitta din stil
Vad fungerar för dig? JBL TUNE 125TWS-öronsnäckorna finns i många olika färger så att du kan 
hitta de som matchar din stil, oavsett om du vill få dem att smälta in eller synas.
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